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 بسم هللا الرحمن الرحيم
هم اغفر لنا ولشيخنا الل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين  ،وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أحرم الرحمين
  :أما بعد، رحم الراحمينأبرحمتك يا 
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 وخمسةةةةةةةب تخةةةةةةةر  بالضةةةةةةةب  و ةةةةةةةي
 ات  لثقةةةةةةةةةةةةةةةلوكثةةةةةةةةةةةةةةةرة الخةةةةةةةةةةةةةةةال  

 فةةةةةةالو م أن يةةةةةةرو  علةةةةةةى التةةةةةةو م 
 سةةةةةةةةةةناد تقةةةةةةةةةة اإلب ا  علتةةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةةور 

 دخةةةةةةالأوتةةةةةةارة فةةةةةةي المةةةةةةتن حيةةةةةة  
ةةةةةةةةة  العلةةةةةةةةة        م الحةةةةةةةةةا م عشةةةةةةةةةرا  وقس 

  

 و ةةةةةةةةةةم وفحةةةةةةةةةة  غلةةةةةةةةةة   وغفلةةةةةةةةةةب   
 وسةةةةةةةوا حفةةةةةةة  فةةةةةةةادر تفصةةةةةةةيالتي

  ةةةةةةةةو المعةةةةةةةة  عنةةةةةةةةد م فلةةةةةةةةيفهم و 
 مةةةةا انقطةةةة ووصةةةة  كرفةةةة  موقةةةةو  
 ه نقةةةةالامةةةةن سةةةةو  فةةةةي المةةةةتن لفةةةة   

 ا  ةةةةةةا ين مةةةةةةن دون خلةةةةةة مرجعهةةةةةة
  

  .وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا محمد  ،على عبده ورسولهوبارك  وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين
 ،والتهمة به ،الكذب: وهي خمسة ةبانتفاء العدالأوجه الطعن المتعلقة  -تعالى رحمه هللا-ذكر المؤلف  الم

ال  شرط ال بد منه لقبول الخبر والضبط ،أعقب ذلك بالخمسة المتعلقة بانتفاء الضبط لجهالةوا ،والبدعة ،والفسق
 .لة لقبول الخبرادكالع بد منه

 أجمعععععععععععععععث جمهعععععععععععععععور أ معععععععععععععععة ا  عععععععععععععععر
 بعععععععععععععععمن يكعععععععععععععععون ضعععععععععععععععابطاا مععععععععععععععععدالا 

 حافظععععععععععاا ان حععععععععععد  حفظععععععععععاا يحععععععععععو    
  

 والفقععععععععععه فععععععععععي  بععععععععععول نا عععععععععع  الخبععععععععععر 
 أ  يقظععععععععععععععععاا ولععععععععععععععععم يكععععععععععععععععن م فععععععععععععععععالا 

 كتابععععععععععععععععه ان كععععععععععععععععان منععععععععععععععععه يععععععععععععععععرو    
  

ُدوا  َ عليها  اا اذا كانت العدالة منصوص ،الضبطو ال بد من الحفظ  نُكْم{}َوَأْشه   [( سورة الطالق2)] َوْ  َعْدل  م  
ال يؤمن  ، ال يؤمن أن يخطئ، ن الذ  ال يحفظ الخبر ال يعتمد عليه ؛منه للقبول فالضبط وحفظ ا خبار ال بد

فال قة من جمث بين العدالة  ،الحفظ أحد ركني التو يق بعد العدالة واوجعل ،ولذا اشترطوا الحفظ ،أن يزيد وينقص
تقان لضبط هو أخذ المسموع أو أ، واوالحفظ وا ص  في  ،الى أن يؤد  عهمنذ سماخذ المرو  بحزم وتيقظ وا 

ب  جاء النهي عن  ،في القلي  النادر هذه ا مة اال الحفظ حفظ الصدر اذ كانت الكتابة غير معروفة عند صدر
غير القرآن   اا ومن كتب شي ،سوى القرآن  اا ال تكتبوا عني شي)) :الكتابة في أول ا مر من حدي  أبي سعيد

وهذا أمر مشاهد معروف من أعتمد على الكتابة نسي  ،فيخت  الحفظ ةال يعتمد الناس على الكتابل  ((هفليمح
وخشية أن  ،ينسى الحفظ الذ  هو ا ص  نهي عن الكتابة في أول ا مرا و فخشية من أن يعتمد عليه ،الحفظ

 م بعد ذلك جاءت  ،الناس السنة في صحف القرآن فيختلط بهيخشى أن يكتب بعض  ،يختلط غير القرآن به



ما كان أحد أحفظ مني من " :هريرة يقولأبو و  ((بوا  بي شاهت))اك :النصوص التي تدل على جواز الكتابة
وهذا  "فإنه كان يكتب وال أكتب وكان من عبد هللا بن عمر  اال ما -صلى هللا عليه وسلم-صحابة رسول هللا 

فضبط الصدر هو ا ص   ،كتاب وضبطضبط صدر  :ضبطان كما يقول أه  العلم طفالضب ،حسب ظنه على
تقان الى أن يؤديهو بمن يحافظ على ما سمعه  كتب من أص  شيخه أو وضبط الكتاب بمن ي ،حفظه بحزم و وة وا 

ومنث بعضهم  ،يحفظه فال يعيره اال الى  قة خشية أن ي ير فيه ،ويقابله بعد الكتابة ويحفظه ،من امالء شيخه
ب   ، ن ا ص  في الحفظ الصدر وأجازه ا ك ر ؛وهذا القول ينسب  بي حنيفة ومالك من الرواية من الكتاب

ذا كان الكالم مكتوباا أو  ، ن الحفظ خوان ؛على حفظ الصدر -يعني حفظ الكتاب-له بعضهم فض من من وا 
 ،في صدرهواإلتقان  الضبطو الحفظ م أن ُيعنى بوعلى طالب العل ،وال يشك في أن ا ص  حفظ الصدر ،نسيانه

توسث الناس فيها و ُأذن في الكتابة  امجرب كان الناس يحفظون  م لممشاهد  ءوهذا شي ،وال يعتمد على الكتابة
ال فقد يقول  ا   ،ضعف الحفظ  :نقول ؟ه  الصحابة لهم مزية على غيرهم في الضبط والحفظ واإلتقان :وا 

وسا ر الجوارح عن المعاصي  فمن حفظ هذه الملكات ،من الملكات الحفظ ملكة شك أن وال ،الظروف تساعدهم
 :-تعالى رحمه هللا-ولذا يقول اإلمام الشافعي  ،من جوارحه بم  جارحة يعان على ك  ما يريده هال شك أن

 شعععععععكوت الععععععععى وكيعععععععث سععععععععوء حفظععععععععي
 و عععععععععععال: اعلعععععععععععم بعععععععععععمن العلعععععععععععم نعععععععععععور

   ج

 فمرشعععععععععععدني العععععععععععى تعععععععععععرك المعاصعععععععععععي 
 عاصعععععععععععععععععععيال يؤتعععععععععععععععععععاه  ونعععععععععععععععععععور هللا

 ج

فإذا أردنا أن  ،فعلينا أن ننتبه لهذا ا مر ،بعد أربعين سنة معصية و د عو ب بعضهم بنسيان القرآن من جراء
}َواتَُّقوْا  ،نمتي وما نذرما في ك   -ج  وعال-ونتقي هللا  ،-ج  وعال-العلم الشرعي نتعلمه بإخالص هلل  نتعلم

والذ  يعتمد على المكتوب م   هذا اذا  ،فالتقوى لها أ ر كبير في التحصي  [( سورة البقرة282)] ّللا َ َوُيَعل  ُمُكُم ّللا ُ{
 .الذ  يعتمد على المكتوب ،اا غاب عنه المكتوب ال شك أنه يعود عامي

................................... 
 

 فععععععععععععععععالحفظ مععععععععععععععععا حععععععععععععععععواه الصعععععععععععععععععدرُ  
 ج

معانات الكتابة وسيلة من لكن الكتابة و  ،كتابة وضعفت الحافظةوازداد ا مر ضعف بعد أن اعتمد الناس على ال
 ،ميديهم الكتابة عن  راءة النص عشر مرات كما هو مجربلما كان الناس يكتبون الكتب ب ،وسا   ت بيت الحفظ

ذا أراد كتاب ،صوره  اا وصار الطالب اذا أراد شي ،ظهر اآلالت ،لكن كتابة بحضور  لب  ،اشتراه جاهز مطبوع اا وا 
في أ  لب أ  معلومة اطال اذا أراد ، م بعد ذلك ظهرت الحواسب والكمبيوترات ،ذلك على التحصي  وظهر أ ر
 ن الذ   ؛بينو شك أن أ ر هذا على التحصي  ظاهر  وال ،الفنون ض ط زر وخرجت هذه المعلومةفن من 

لكن هذه المسملة دخلت بسرعة  ، د يدرك حكم المسملة في هذا الظرف ،يعتمد على هذه اآلالت لن يدرك علماا 
وهو  مسملة في كتاب أو في كتب عرف عشرات المسا   بح  اضافة الى أن الطالب اذا أراد ،بسرعةوتخرج 

أنها نعم تقرب العلوم اال أنها ال يعتمد عليها وال  مث اآلالت، فال شك أن هذه هذه المسملة وبح ه عن في طريقه
أو ضاق عليه  ،وتمكن فيه له أن يستفيد من هذه اآلالت ،لعلم من وجههفإذا طلب ا ،عليها طالب علم ىيرب

ضاق عليه  ،أو في نسبة  ول الى  ا له ،المسملة أو في درجة حدي  التام فيالو ت بحي  ال يتمكن من النظر 
 ، بحفظوال علم اال ،المقصود أن الحفظ كالم أه  العلم فيه ك ير ،الو ت ال مانث من أن يستفيد من هذه اآلالت

سنة أو  أربعينو  ين نعم أشيعت  ب   ال م رضة ومناو ة، ن الحفظ يبلد الذهن هذه دعاوى : االدعاوى التي تقول



تعليم أشاعوا هذه ا مور وتلقوها عن شيوخهم من لوجاء الوافدون ل ،التعليم النظامي أول ما بدأ ،خمسين سنة
على الفهم نعم العلوم التجريبية المعتمدة  رعي ا صي ،المسلمين عن العلم الش ليصرفوا ؛المستشر ين وغيرهم

وديدنه  ه يادة السيارة وأخذ يرددالمكتبة يريد كتاب تعليم يعني لو انسان ذهب الى  ،حفظوالفك والربط ما تب ي 
ال يمسكأفض  و من هذا الكتاب اذا صلى الفجر ك  يوم أخذ له حزب  هذه علوم  ؟يمشييش   و السيارة و  ا 

الذ  ال يحفظ السنة كيف يستدل  ؟القرآنب يحفظ القرآن كيف يستدل لكن الذ  ال ،ا تحتاج الى حفظتجريبية م
ة وم رضة تريد الحفظ يبلد الذهن فهي دعاوى مناو وى أن اأما دع ،علومنا ال بد لها من الحفظ ؟من السنة

أنتم تفر ون بين الشيوخ في و  ،ليخرج لنا جي  ال ارتباط له بالمصادر ا صلية ؛صرف المسلمين عن مصادرهم
والذ  يعتمد  ،مضبوطة على الحفظ تمتي فتواه محررة متقنةتعرفون الذ  عمدته وسهم وفي فتواهم وفي..، در 

يعرف ماذا يقول من أول  وال ،على الفهم دون حفظ هذا يمتي انشاء حتى أن بعضهم تعرف أنه لم يدرك المسملة
ن كان مفيد لطالب العلم ويؤجر عليه ..،والحفظ بال فهم ،د منهال ب ، فالحفظ أمر نه تو عات ؛الكالم  ،ال شك وا 

وال  ،فيحاول الطالب اذا حفظ أن يفهم أيضاا  ،الفهم :لكن أيضاا الركن ال اني ،حفظ النصوص أمر ال بد منه
لينتبه طالب ف ،فال بد من الحفظ والفهم ،يدخ  في تعبير بعضهم أنه زاد نسخة في البلد اذا حفظ كتاب زاد نسخة

في مقتب  العمر وأحتاج الى أن أؤمن المستقب  اآلن أنا  :وال يقول ،العمر يفوتإن وليست   العمر ف ؛العلم لهذا
 ،ال بد أن يبدأ من أول ا مر ،له سنوالفهم فالعلم والحفظ  ،ما يمديك ،ال ،بالوظيفة وبالتجارة  م ألتفت الى العلم
 م،الوه: هي الضبطالخمسة القوادح التي تنتفي وتخرج باشتراط  ،حفظه سابقاا   م بعد ذلك يبني على ما فهمه وما

 الحفظ. ، وسوءومخالفة ال قات ،ال فلةو ، وفحش ال لط
 وخمسةةةةةةةب تخةةةةةةةر  بالضةةةةةةةب  و ةةةةةةةي

 و ةةةةةةةةةةم وفحةةةةةةةةةة  غلةةةةةةةةةة  وغفلةةةةةةةةةةب     
 

ن كانوا نعم؟  ؟ه  فيكم من شاعر ،يحتاج الى صياغة ،وهذا البيت يحتاج الى اعادة من المتقنين  ن الشعراء وا 
 .فيه الَمَلكة مما تسعفهاللي بعض ا بيات  المعروفين ال بد يمرالمجودين المشهورين 

 
هم مش لون بما  ،تنمية الملكةلم وليسوا بصدد العناية بالشعر و ان نظم العلوم عموماا من أه  الع : د يقول  ا  

ويكون  ،لكن كلما كان الشعر أتقن وأسلس  كان حفظه أسه  ،فظحيهم أنهم ضبطوا هذه العلوم لتويكف ،هم فيه
ما يعتريك بيت يست لق  ،ةسهل ةلحللحرير  مع ملحةلما ينظم العلوم شاعر متقن يعني م   ال ،الحرص عليه أشد

يمر هنا ويمر  ،زل عن مستواهيعني يمر بملفية العرا ي بعض ا بيات التي تن ،عليك سببه عدم اسعاف الَملكة
لكن  ،هممهم مش ولون بعل ،ال ،الملكة تنميةوالعلماء ليسوا بصدد  ،وسا ر المنظومات على هذا ،بن مالكابملفية 
 ؟نعم ،أو ثوكالمه  ،ال شك أنه يكون أبرع أن من جمث هللا له بين العلم وفنون العلوم كلها يبقى
 ......:..طالب

 وش يقول؟
 ......:..طالب

 ممن هذا؟
 ......:..طالب

 وخمسةةةةةةةب تخةةةةةةةر  بالضةةةةةةةب  و ةةةةةةةي
 و ةةةةةةةةةةم وفحةةةةةةةةةة  غلةةةةةةةةةة  وغفلةةةةةةةةةةب     

 



 أنت؟ 
 ......:..طالب

 ؟واعلم ،ذلحين نطلب من اإلخوان هيا اا،جزاك هللا خير 
 ......:..طالب
 .اا جزاك هللا خير ايه، 
 ......:..طالب
مستفعلن مستفعلن ست مرات الرجز ال  ،معروفة لهم تفاعي و  ،لهم موازين، ال ،ال ،الشطر ال اني أطول ،ال ،ال

 ..؟الا  نتم  طعوه وشوفوا هو منتهي و بوا أ، وجر بد منه
 ......:..طالب
ال بس خر ه مقطع أنت  ، ال اضبطه، أتقنه.ص الوا 

ك ير  ،ا ركان وينظمون الشروط ينظمون و  الضوابطينظمون  ،العلوم ينظمون  ،-شاء هللا ان-وهو بداية طيبة 
أن يرتقي بنفسه الى كان الطالب مؤه  الى  اذا ،وال شك أنها تتم اآللة بم   هذا ،الحواشي يوجد بك رة يعني في
 .-ان شاء هللا تعالى-آلته تتم  ،م   هذا
 ..والوهم والتوهم ،يعني رواية الحدي  على سبي  التوهمالوهم 

 .  الشيخ ب  ذلك  نه فص  
 
 
 

 ؛على االحتمال المرجوح ، يرو  على االحتمال المرجوح يعني يرو   ؟على التوهم يرو  على التوهم كيف يرو  
 ،ى العلممسعند أه  العلم ي وهذا ،يعني ما ة بالما ة ،اما أن يكون بحي  ال يحتم  النقيض : ن المعلوم درجات

ذا احتم  النقيض فاالحتمال  .والمساو  شك ،والمرجوح وهم ،نح يسمى ظالراج وا 
 فةةةةةةالو م أن يةةةةةةرو  علةةةةةةى التةةةةةةو م 

  

 ................................... 
  

 .يعني على االحتمال المرجوح
................................... 

 
 

 و ةةةةةةةةةو المعةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةد م فلةةةةةةةةةيفهم  
  

عند وأما معلول فك ر أستخدمها  ،بالم واحدة مع   لكن أصحها ال ،والمع  والمعل  والمعلول اطال اتوهو المع ، 
 ،وعند المتكلمين وغيرهمالعلة والمعلول وعند ا صوليين  ،هذا حدي  معلول :يقولون  ،من المحد ينأه  العلم 

 "لست منها على  لج" :بن سيدة في المحكماويقول  ،انها مرذولة :و ال بعضهم ،لكنها صرح بعضهم بمنها لحن
والمع  هي أصح  ،معل  تلي المع  فهي مرتبة متوسطة بين المع  والمعلول ،مرتاح منهاما أنا  :يعني
أعله  ولانما من أعله فهو معل ، لوليست من علله فهو مع ،أع  الحدي  فهو ُمَع  ،ها من أعله ن ؛تطال ااإل
ومعل  اسم مفعول من  ،عي ومعلول أسم المفعول من ال ال يا ن أع  رب ؛فهو مع  ذا يعني أظهر فيه علة بك
 ،الحدي  الذ  اشتم  على علة :والمع  عندهم ،الحافظ العرا ي بين ووضح ،م   هذا، المقصود ال نطي  بعل 

 وكثةةةةةةةةةةةةةةةرة الخةةةةةةةةةةةةةةةال  للثقةةةةةةةةةةةةةةةات  
 فةةةةةةالو م أن يةةةةةةرو  علةةةةةةى التةةةةةةو م   

 جج

 وسةةةةةةةوا حفةةةةةةة   فةةةةةةةادر تفصةةةةةةةيالتي 
................................... 



 ؛وتقدم تعريف العلة في شرط الصحيح ،السالمة منها ظاهرهقدح في الحدي  الذ  والعلة سبب خفي غامض ي
 .م  على علةهو الذ  اشت :فالمع  ،العلة انتفاء واشترطم ا نه

................................... 
 علتةةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةةورا  باإلسةةةةةةةةةةناد تقةةةةةةةةةة 

 

 و ةةةةةةةةو المعةةةةةةةة  عنةةةةةةةةد م فلةةةةةةةةيفهم  
 كرفةةةة  موقةةةةو   ووصةةةة  مةةةةا انقطةةةة 

  

 .  أ سامه  ال ة باعتبار مكان وجود العلةعمفال ،وتقث فيهما معاا  ،وتقث في المتن ،العلة تقث في اإلسناد
 علتةةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةةورا  باإلسةةةةةةةةةةناد تقةةةةةةةةةة 

 

 ................................... 
  

 يمكن أن يقال: :هذا أيضاا بيت يقول
 وخمسعععععععععععة تخعععععععععععرج بالضعععععععععععبط وهعععععععععععي

 جملة...............................  جججج
 ج

 ؟معنى جملة يشاجملة 
................................... 

 

 ...... وهععععععععم وفحععععععععش غلععععععععط وغفلععععععععة 
 ج

 .ماشي
 علتةةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةةورا  باإلسةةةةةةةةةةناد تقةةةةةةةةةة 

 

 رفةةةة  موقةةةةو   ووصةةةة  مةةةةا انقطةةةة  ك 
  

 .يرويه بعضهم على جهة التوهم فيرفعه ،الحدي  معروف من حدي  ال قات مو وف
 :نقولل .....؟بمتعلق محذوف ؟يشإتخرج بايه طيب،  ؟...الذ . لكن ويش نسو  بالبيت ،هذا  ريب منه جداا 

 جملعععععععععععععععة وهععععععععععععععي وخمسععععععععععععععة تخععععععععععععععرج 
 

 وهععععععععععععععععم وفحععععععععععععععععش غلععععععععععععععععط وغفلععععععععععععععععة  
 ج

.... تحتاجون الى حكم يعني  ،على ك  حال محاوالت طيبة ،تخرج بالضبط امراد أنهال ؟ءلكن تخرج بم  شي
يعني  "كرف  موقو   " ،نعم أتذو ه وال أ وله ،أما أنا فالشعر لم أشم له را حة ،يكون عنده هذه الملكة يحكم بينكم

ن حين ٍذ رفعه احتمال فيكو  ،فيرفعه مدونههو  ال قات الضابطين مو وف فيمتي من يعرف الحدي  من جهات
ال من فيصله على من جهة ا ضبط ويمتي هذا  اا ن منقطعاوم له لو ك ،هم أو ق منه احتمال راجح مرجوح وا 
 .سبي  التوهم

 وتةةةةةةارة فةةةةةةي المةةةةةةتن حيةةةةةة  أدخةةةةةةال 
 

 فةةةةي المةةةةتن لفةةةة  مةةةةن سةةةةواه نقةةةةال 
  

على ه من يروي  م يمتي ،علة المتن أن يمتي المتن من جهة العدول ال قات الضابطين متقن محرر مضبوط
 فتجده يدخ  في الشاذ كما ،المع  فيه مداخلة بينه وبين ك ير من أنواع الضعيفدونهم، و خالف ما رووه وهو 

 .حدي  البسملةب اا البن الصالح م  تبع -رحمه هللا-والحافظ العرا ي  ،هنا
 وعلععععععععععععععة المععععععععععععععتن كنفععععععععععععععي البسععععععععععععععملة 

 

 ظععععععععععععععععععععععععن راٍو نفيهععععععععععععععععععععععععا فنقلععععععععععععععععععععععععه اذ 
  

وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون  -صلى هللا عليه وسلم-خلف رسول هللا : "صليت صحيحينحدي  أنس في ال
فنق  ذلك على  "بسم هللا الرحمن الرحيم" :فظن بعض الرواة أنهم ال يذكرون  ،("الحمد هلل رب العالمينع)القراءة ب
فهو  ،ال يذكرون  ،وال في أخرهايذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم ال في أول القراءة  ال" :فقال ،نه ووهمهحسب ظ

 ،فروى على حسب وهمه "بسم هللا الرحمن الرحيم"يذكرون  أنهم ال (الحمد هللع)يستفتحون القراءة ب :فهم من  وله
بن تيمية على أن المراد من هذه ابن حجر و بله شيخ اإلسالم اكما  ال  على أنه يمكن أن تخرج هذه الرواية



في صحيح في الصحيح والحدي   ،فتجتمث بذلك الروايات ، الرحمن الرحيم جهراا ال يذكرون بسم هللا :الرواية
ذا أمكن الدفاع وأمكن مسلم مكن فيحم  وجه صحيح م وحمله على ،يتعين ذلك ،الصحيح تعين ذلك نةصيا، وا 

 .نفي الذكر على نفي الجهر فتلتم الروايات
 وتةةةةةةارة فةةةةةةي المةةةةةةتن حيةةةةةة  أدخةةةةةةال 

 

 فةةةةي المةةةةتن لفةةةة  مةةةةن سةةةةواه نقةةةةال 
  

على ك  حال هذا النوع من أنواع علوم الحدي  من أدق  ،شاء هللا تجود القرا ح بمبيات طيبة من وجه أطيب ما
ذا  رأتم ويتداخ  مث ك ير من أنواع الضعيف ،ا نواع من الشاذ ومن المنكر ومن  وجدتم أم لةكتب العل  في ، وا 

لكنهم يتوسعون  ،تكون خاصة بالعل  الخفيةا ص  في كتب العل  أن و  ،المضطرب تدخ  في كتب العل 
ومنهم من يدخ   ،العل  الظاهرة القوادح الظاهرة ولو كان منشم الضعف ضعف الراو   فيدخلون في كتب العل 

 ،اا ما يمنث من العم  في الحدي  ولو كان صحيح اا،في العل  ما يمنث من العم  في الحدي  ولو كان صحيح
 وبين أنه منسوخ  ال في علله ،في جامعه ((الماء من الماء)) :لما ذكر حدي  الترمذ  النسخ علة ىولذا سم

العم  النسخ ال شك أنه عا ق عن  ..،والعلة ال شك أنها ،وعلته النسخ ،علته في الكتاب او د بين :عل  الجامث
اال  لة من به يقم  علم العل  علم د يق لم :أوالا  ..،وكتب العل  ،لكن ليس بعلة تقدح في صحته و بوته ،الخبرب

و د يعلون الحدي  من غير بيان لوجه  ه،وذلكم ل موض ،وأ   منهم من المتمخرين ،المتقدمين من الفحول الكبار
: كل أمارة ذلك أن تسملني فم ول :يقول ،دراسة هذا الفن   ا مر في غاية الصعوبة لمن أرادوهذا يجع ،العلة

 تذهب ،فيه علة :فيقول لكوتسمله  م تذهب الى فالن  ،فيه علة :أ ول ؟يش هذه علةطيب ا ،الحدي  فيه علة
يعجز اللسان عن  ، د يعجزون عن التعبير عنهاو  ،يتواطم الكبار على أن فيه علة ،فيه علة :الى  ال  فيقول
 .التعبير عنها

ومسند  ي،لمدينوعل  علي بن ا ،لإلمام أحمدوأيضاا  بله العل   ،ي حاتمن أبالعل   ب :والمصنفات من أجلها
، ومن أعظمها وأجمعها عل  الدار طني، يرة جداا ، والكتب في هذا الشمن ك ل عشيبة المسند الم يعقوب بن

ال  ،شريفعظيم  وهو فن ،ه ا عماروأفنوا في ،بهذا النوع يالحظ على بعض الشباب أنهم اشت لوا ..،ويوجد
ذا تمه   ،والمتوسط ينش   باالستنباط وفهم المتون  ،ن لكن م   ما ذكرنا طالب العلم المبتدأ يتمر  ،ستهان بهي وا 

فهذا ال  ،و ب  أن يمخذ القدر الكافي من المتون  لالستنباطأما أن ينش   بالعل   ب  أن يتمه   ،فيما بعد له ذلك
لكن يربون بعض الطالب  ،وحرصوتحر  ويوجد بعض طالب العلم عندهم معرفة وفهم ود ة  ،شك أنه خل 

لكن ينب ي أن يكون ا هم من ذلك بالنسبة للطالب االهتمام بالمتون واالستنباط  ،شكرون على هذاوي ،على هذا
 .ذكر ذلك با م لة ،الحاكم في معرفة علوم الحدي  ذكر عشر من أجناس العل  ،أعني ما صح ،منها

 لعلةةةةةةةةة  ا ا  وقسةةةةةةةةةم الحةةةةةةةةةا م عشةةةةةةةةةر 
 

 مرجعهةةةةةةا  ةةةةةةة ين مةةةةةةن دون خلةةةةةةة  
  

عل  ال على والحاكم ذكر عشر  ،ود الى أن تكون علة في سند الحدي  أو في متنهكلها تع ،يعني السند والمتن
نما ذكر أجناس من أجناس العل  يستفيد منها  ، نه ال يمكن حصرها على الطريقة التي ذكرها ؛سبي  الحصر وا 

 .العالم في  ياس غيرها عليها
 ؟ناص  لَ خَ 

 طالب: سم يا شيخ.



  بلها أنت  ريت؟
 ......طالب:
 .نعم

 وفةةةةةةةةاح  ال فلةةةةةةةةب حيةةةةةةةة  ينفةةةةةةةةرد
 وفةةةةةةةةي المخالفةةةةةةةةات أقسةةةةةةةةام تعةةةةةةةةد
 ومةةةةةةةدر  المةةةةةةةتن ومةةةةةةةدر  السةةةةةةةند

 يعةةةةةةةةرُ      بومنةةةةةةةةه مةةةةةةةةا با ضةةةةةةةةطرا
 

 منكةةةةةةةةر يةةةةةةةةرد طكفةةةةةةةةاح  األغةةةةةةةةال 
 منكةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةردو مةةةةةةةةةةن  اك شةةةةةةةةةةا  

 والقلةةةةةةةةب والمقيةةةةةةةةد فيةةةةةةةةه قةةةةةةةةد ورد
 لك التصةةةةةةةةةةةحيف والمحةةةةةةةةةةةر ُ كةةةةةةةةةةة 

  
 ،وال فلة ،الحفظ وسوء ،فحش ال لط -تعالى رحمه هللا-عندنا من هذه ا نواع الخمسة التي تحد  عنها الشيخ 

يحكم على  لكن ه  ،مطلوبة الى  بول ا خبار  ن هذه ا مور هي ؛تحتاج الى ضوابط هاكل والوهم والتوهم،
 ين أو يه  يحكم عليه بفحش ال لط  نه أخطم في حد ؟ ال ة وهم فيه أو خبرين أو اا خبر  الراو  بالوهم  نه روى 

ه  يعد مخلف للناس اذا خالفهم في أحرف  ؟بال فلة  نه غاب عن باله أحادي  يسيرةه  يوصف  ؟ ال ة
لل قات  ومخالفتهوغفلته وأوهامه  كانت أغالطه فإذا ،الحكم لل الب :بعضهم يقول ؟وما الضابط في ذلك ؟يسيرة

ال فال واحد وخمسين  ضبططيب من  ، ن الحكم لل الب ؛أك ر من اصابته في هذه ا بواب يدخ  في هذا وا 
ي أربعما ة وخمسين يعني يحفظ ألف حدي  ف لط ف ؟؟ على هذا الكالمال الا  ضابط و  من مروياته يسمىبالما ة 

 ، ن ال الب الصواب ؛مقبول ،نعم؟ ما ة وخمسين على هذا يكون ، وغف  في أربعما ة وخمسينووهم في أربع
 رحمه هللا-را ي الحافظ الع ..،ومن يوافق :ليقو  ...،ومن يخالفليس هذا، لكن الضابط عند أه  الحدي  

 .نجيب كالم الحافظ العرا ي أ وى  ...،-تعالى
 
 حكام  االستقراءلكن من خالل  ،فمخطئ يعني يوافق نادر .."فضابٌط أو نادر** الضبط  اومن يوافق غالباا ذ"

نعم  ،بثبعضهم بالسُ  ، ب  صرحة بهذه ا حكام تجدهم ال يوصلون نسبة الخطم الى هذا الحدا أه  العلم على الرو 
نعم ال شك أن الك رة  ،يحفظ ألف وغلط في ما ة حدي راو  فإذا ك ر الخطم في حدي  الراو   ،هذه أمور نسبية

 ؛هذا  د ال يقب  خطمهوي لط في خمسة عشر حدي  حدي  لكن راو  يرو  ما ة  ،الكا رة من مروياته الصواب
وليس الضابط  د تكون هذه  ،ال ي تفر من المق  ما هالمك ر من الرواية ي تفر في خط ف ؛ةي ن المسملة نسب

، فيرد خبره من أج  هذا ه،في حدي  الخطمحدي  يك ر  في ما تي مس م الا فمن يخطم في الخُ  ،هذه أ  أك ر و 
نسبة الخطم النسبة  لت وكلما  ،وزاد التو ف في  بوله ،الريبة زادت ، وكلما زادت النسبة في الخطمفيه تو فب  ي

تقانه ماوالمخالفات كلوال فلة والوهم  ، فالمسملة نسبية  لت النسبة رجح جانب اإلصابة وغلب على الظن ضبطه وا 
رواية فالن بين  نه حتى عند الترجيح  ا مر السه من أصعب العلوم ليس بشك أنه  وهذا العلم ال ،اإلخوان يا

أحادي  وهذا ضبط  ضبطهذا أنت اذا نظرت الى الرجلين وجدت  ؟الترجيح بين رواية زيد وعمر كيف ،وفالن
فكيف ترجح  ،حظ عليه أخطاءوهذا ل ،حظ عليه أخطاءوهذا ل ،وهذا عنده مميزات ،وهذا عنده مميزات ،أحادي 
ال يوجد عند هذا من  ال بد أن يوجد عند هذا ما ،ك  وجهمن ال يمكن أن يوجد راويان متطابقان  اذ ؟يينبين راو 

ج  -ووفق هللا  ،فالمسملة كلها نسبية ،ال يوجد عند هذاا ويوجد عند هذا من ا غالط م ،الحفظ والضبط واإلتقان

 ومععععععععععععن يوافععععععععععععق غالبععععععععععععاا ذا الضععععععععععععبط 
 

 فضععععععععععععععععععععابٌط أو نععععععععععععععععععععادر فمخطععععععععععععععععععععئ 
  



رغم أن هذا الحكم يحتاج  ،على الرواة بمحكام د يقة موفقة وافحكم ،وحفظ هللا بهم الدين ،جهابذة هذا العلم -وعال
عن  رفيعني كالقاضي اذا جاءه الشهود ه  يتصور أن القاضي يع ،الظن ويكفي فيه غلبة ،لى د ة نظرا

أخوك الذ  معك في  ،هذا ما يتصور ؟وك  ما و عوا فيه من مخالفات ،الشهود ك  ما يعملونه من طاعات
 ،ر في حكمك عليهوهذه التصرفات التي  د تخفى عليك تؤ  ،البيت أو ابنك  د يتصرف تصرفات تخفى عليك

الرج  يكفي في الحكم  وأيضاا االستفاضة اذا استفاض وانتشر بين الناس فض  ،فالناس ليس لهم اال الظاهر
 :-تعالى رحمه هللا-ولذا يقول الحافظ العرا ي  ،عليه

 وصعععععححوا اسعععععت ناء ذ  الشعععععهرة ععععععن 
 

 تزكيعععععععععععععٍة كعععععععععععععع)مالٍك( نجعععععععععععععم السعععععععععععععنن 

 

؟ تبح  في كتب الرجال ه  هو  قة أو غير  قةتروح سند حدي  ملك  مالك نجم السنن يحتاج اذا ورد لك في
ينقدح في ذهن اإلمام  شيءوالمسملة فالمسملة نسبية،  ، نه ليس بالمعصوم ؛ذلكم حفظ عليه أخطاء ومث

 ن  ؛ة الصعوبة على ك ير من المتمخرينيولذا  د يكون في غا ،المصحح المضعف القادح المعدل الجارح
هذا  يعني الذ  يحفظ م ات ا لوف من ا حادي  ،المرويات واوحفظ ،هم عن ك بو رفوا الرواة وعاصر ا  مة ع

والذ  ال يحفظ ا حادي  من أين له أن  ،والعل  ال تتبين اال بجمث الطرق  ،اه دي  من خطاحيعرف صواب ا 
وليس هذا من باب التي يس  ،ابفي الب و د يخفى عليه أهم ما ،وكذاوبالمراجعات  ةاال بالوسا   المعروف ؟يجمث

فالطالب  ،م على ادامة النظر في أحكام أه  العلم وأ والهمملكنه حفز لله ،ال ،وكذا للمعاصرين أو المتمخرين
وك   ،والكاشفوتهذيب الكمال  -تهذيب التهذيب-ويفتح معه التهذيب  ،بالتقريب ويمسك التراجمم الا الذ  يبدأ 

، ماذا بن حجر على هذا الراو  بكلمةا م ينظر هذا الحكم الذ  حكم به الحافظ  ،ما يخدم الكتب الكتب الستة
ك رة المران  ؟  م بعد ذلك مثماذا  ال فالن ؟ماذا فالن ؟ماذا  ال القطان ؟بن معينا ماذا  ال ؟حمدأفيه  ال 

 مة اال و د تولدت عنده بم وال ا  -رحمه هللا-بن حجر افيه بقول  اا مقارن فال ينهي التقريب ،ه ملكةدتتولد عن
حجر، أما وهللا نبي نعتمد على التقريب وحده وال ننظر في أ وال  بناملكة يستطيث بها أن ينقض بعض أحكام 

ما ة الزاد  لو رددنا، كما أننا وال نتطور في هذا الفن وال في غيره ،نستمر مقلدينلعلماء وال نوازن بينها وال كذا ا
المسا      نعم  د نتصور وال ممخذ المسا ،عرفنا ا دلة مالكن ها امسا   وحفظن، ضبطنا سنة ما صرنا فقهاء
فطالب العلم عليه أن يقارن بين أ وال أه   ،اال بالمقارنات لكن من أين لنا أن نستدل ،ونصور هذه المسا  

، وليس هذا ريبلب علم يحكم على ا حادي  من خالل التقاأما ط ،فإذا أك ر من ذلك صارت لديه ملكة ،العلم
 ،والكبار يعتمدون عليه ،و د يكون بالنسبة لك ير من طالب العلم ال يسعوهم غيره ،ال ،من شمن التقريب تهوين

-بن باز اوشيخنا الشيخ  ،هو ك يره من البشر ،ال ،نه دستور ال يحاد عنهأهذا  عتمد عليه الكبار ليس معنىي
يريد أن الطالب الذ  أ ول: لكن أنا  ،وغيره وغيره ،ني يعتمد عليهوالشيخ ا لبا ،اعتماده عليه  و   -رحمه هللا

، يرجث الى يستفيد من التقريب بهذه الطريقةعن التقريب، رسوخ في هذا العلم ال يمكن أن يتخرج لل ه  نفسهيؤ 
يراجث تهذيب  م في ال م يراجث ما هو أطول منه  من أول راو  يبدأ به ،من أول راو   ترجمة هذا الراو  بدءاا 

على  بمحكامهالتهذيب بن حجر في ايقارن أ وال  ،بن حجر بالذهبياأ وال يب التهذيب يقارن بالكاشف يقارن تهذ
 ، نعم؟ديه ملكة بهذه الطريقةينتهي من هذا الكتاب اال ول  م بعد ذلك ما ،الرواة في الكتب ا خرى 

 طالب:.......



 :يقول -رحمه هللا-حافظ العرا ي الهذا ؟ يش فيها ؟مالك
 وصعععععححوا اسعععععت ناء ذ  الشعععععهرة ععععععن 

 

 تزكيعععععععععععععٍة كعععععععععععععع)مالٍك( نجعععععععععععععم السعععععععععععععنن 

 

ال سفيان و يعني اذا جاءك امام من المشاهير م الا أحمد بن حنب  و  ال ا   ؟يش تسو  بهفي سند حدي  و غيره ا 
، مكنما ي ،ال ،ال ،ال ؟بن حجر عن مالكا ال  يشاال بد ما أرجث الى التقريب أشوف  ..،ال وهللا أنا ما :تقول

 .فال يخفى على أحد ،يعني مما علم من هذا العلم بالضرورة ،همن بدهياتأنه  :لوهذا يمكن أن يقا
اما في  ،واستحضار المحفوظعن استذكار  ءالشي وهي عزوب ،وال فلة تقرب من النسيان "وفاح  ال فلب"

 ،في ف  عن تحمله على وجهه ،أخر  د ي ف  اإلنسان عن تحفظ ا حادي  النش اله بممر ،التحم  أو في ا داء
 .أو يصاب ب فلة أو آفة فتؤ ر على مرويه
 ينفةةةةةةةةرد  وفةةةةةةةةاح  ال فلةةةةةةةةب حيةةةةةةةة 

 

 
 

 كفةةةةةةةةاح  األغةةةةةةةةالط منكةةةةةةةةر يةةةةةةةةرد

 

وهذا عند من ال  ،وم   ما  ي  في حدي  الفاسق ،كفاحش ا غالطالمنكر،  هيسمى حدي  ،حدي المنكر يعني 
من  ، فإذا روى  د تكون في المتن و د تكون في السند رةاوالنك ،رةاكبالنللحكم على الحدي  يشترط  يد المخالفة 

 ،البلح بالتمر واكل)) :كير في السننز م الا حدي  أبي ف ،حدي اا ينفرد بروايته حكم عليه أنه منكر ال يحتم  تفرده
ال يحتم  كير أبو ز  ((بالخلق ديدبن آدم حتى أك  الجاعاش  :و ال ،م غضب الشيطاندبن آااذا أكله  هفإن

ب   د  ،بن آدما ن الشيطان ال ي ضب من طول عمر  ؛وأيضاا لفظه منكر ،فحكم على حدي ه بالنكارة ،تفرده
أما غضب الشيطان من  ،-ج  وعال-هللا آدم ال سيما اذا است له في ما ال يرضي  بناينبسط من طول عمر 

 .الحدي متن  ا وجه النكارة فيفهذ ،ولو كان  صيراا  -ج  وعال-است الل العمر فيما يرضي هللا 
 وفةةةةةةةةي المخالفةةةةةةةةات أقسةةةةةةةةام تعةةةةةةةةد 

 

   مةةةةةةةةةةن  اك شةةةةةةةةةةا  ومنكةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةرد 
 .اللف والنشر المرتب ة م فص  القول فيها على طريق ،على سبي  اإلجمال -تعالى رحمه هللا-عددها المؤلف 

 وفةةةةةةةةي المخالفةةةةةةةةات أقسةةةةةةةةام تعةةةةةةةةد 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةن  اك شةةةةةةةةةةةةةةةةا  ............ 
 

 .ما يبدأ بالشاذاذا انتهى من تعدادها أول  
 ................................... 

 

   مةةةةةةةةةةن  اك شةةةةةةةةةةا  ومنكةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةرد 
 ."ورد والمقيد فيه قد"هذا الخامس  "والقلب" ،هذا الرابث "ومدر  السند" ،هذا ال ال  "ومدر  المتن"

 ومنةةةةةةةةه مةةةةةةةةا با ضةةةةةةةةطراب يعةةةةةةةةر ُ 
 

 ...................................   
 .سابث على حسب ترتيبههو الو  بضطر هذا الم

................................... 
 

   كةةةةةةةةةةة لك التصةةةةةةةةةةةحيف والمحةةةةةةةةةةةرُ   
الفاء هذه  "فالشا ":  ال با ول وهو الشاذ ، فبدأنشرها انتهى من تعدادها على سبي  اللف ا م لم ،ال امن والتاسث

 ؟يشتسمى ا
 طالب:......
ن أردت التفصي  ،لشاذرط مقدر اذا عرفت هذا فاجواب ش في وهي تقث يقولون: ،الفاء الفصيحة ،الفصيحة  .وا 

 فالشةةةةةةا  مةةةةةةا خةةةةةةالفهم بةةةةةةه الثقةةةةةةب   
 

 
 

 قابلةةةةةةةةةةةةةةه محفةةةةةةةةةةةةةةوظهم فحققةةةةةةةةةةةةةةه
  



 .وما يخالفهم به الضعيف فمنكر
 ا رأ.

 فالشةةةةةةا  مةةةةةةا خةةةةةةالفهم بةةةةةةه الثقةةةةةةب
 ومةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةالفهم بةةةةةةةةةه الضةةةةةةةةةعيفُ  

 ومةةةةةةةةةدر  المةةةةةةةةةتن كةةةةةةةةةالم أجنبةةةةةةةةةي
 لبةةةةةةةةةةةا  يكةةةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةةةي آخةةةةةةةةةةةرهاف 

 د نقةةةةةة يعةةةةةةر  بالبيةةةةةةان ممةةةةةةن قةةةةةة
 ومةةةةةةةةا بت ييةةةةةةةةر سةةةةةةةةياقات السةةةةةةةةند

 كةةةين يكةةةون المةةةتن عةةةن جمةةة   نقةةة           
 فيجمةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةى طريةةةةةةةةةة 
    رواه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألول بالتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 
 

 قابلةةةةةةةةةةةةةةه محفةةةةةةةةةةةةةةوظهم فحققةةةةةةةةةةةةةةه
 فمنكةةةةةةةةةةةةةةر قابلةةةةةةةةةةةةةةةه المعةةةةةةةةةةةةةةةرو ُ 
 يدخلةةةةةةه الناقةةةةةة  فةةةةةةي لفةةةةةة  النبةةةةةةي

 أو صةةةةةةةةةةدره ئةةةةةةةةةةهوقةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي أثنا
 فصةةةة انأو اسةةةةتحال أو مةةةةن المةةةةتن 

 خةةةةةةةةةالفهم فةةةةةةةةة اك مةةةةةةةةةدر  السةةةةةةةةةند
 لةةةةةةةه فيةةةةةةةه طريةةةةةةة  مسةةةةةةةتق كةةةةةةة  

 مةةةةةةةةةن غيةةةةةةةةةر تبيةةةةةةةةةين و  تفريةةةةةةةةة   
................................... 

 
  

 "؟ومنهعندك: "
 طالب: نعم؟

 ا رأ. ..نعم رواه ؟بسند بعض متن رو  مومنه 
 كةةةين يكةةةون المةةةتن عةةةن جمةةة  نقةةة 
 فيجمةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةى طريةةةةةةةةةة 
 ومنةةةةةه مةةةةةروُ  بعةةةةة  مةةةةةتن بسةةةةةند
 رواه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألول بالتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 ينن بإسةةةةةةةةةةةةةةةناداومنةةةةةةةةةةةةةةةه متنةةةةةةةةةةةةةةة
 خةةةةةةةةةر ا اآل أو قاد مةةةةةةةةةن ا  مقتصةةةةةةةةةر 

 دخةةةةةةةر السةةةةةةةنآمنةةةةةةةه أن يعةةةةةةةر  و 
             
 

 
 

 كةةةةةةة  لةةةةةةةه فيةةةةةةةه طريةةةةةةة  مسةةةةةةةتق 
 مةةةةةةةةةن غيةةةةةةةةةر تبيةةةةةةةةةين و  تفريةةةةةةةةة   

ةةةةةةةة  سةةةةةةةةواه قةةةةةةةةد ورد ن  طرفةةةةةةةةا  فم 
 ثةةةةةةةةةةم أضةةةةةةةةةةا  القيةةةةةةةةةةد ل تمةةةةةةةةةةام 

 واحةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن  يةةةةةةةةةةةن  روا مةةةةةةةةةةةا ب
 كةةةةان منةةةةه قةةةةد بةةةةر   ظةةةةا  فةةةةي  اك لف
 ن مةةةةةةةتن  لةةةةةةةك السةةةةةةةندظةةةةةةةقةةةةةةةول ي

  

 
 يكفي. ،يكفي
 ،بالشاذ من الراو  ل يره من الرواة فبدأ يفص  ا نواع الناش ة عن المخالفة -عليه هللا رحمة-ذ المؤلف نعم أخ

 .اإلمام الشافعي اختياروهو  ،ختاره المتمخرون ا الشاذ ومشى على ما
 فالشععععععععععععععععععاذ مععععععععععععععععععا يخلععععععععععععععععععف ال قععععععععععععععععععة

 ...................................   ج
 جج

 .الشاذ يقابله المحفوظ ،محفوظ :ومرويهم يقال له ،شاذ :يقال له فمرويههو أو ق منه  ال قة من فاذا خال
 فالشععععععععععععععععععاذ مععععععععععععععععععا يخلععععععععععععععععععف ال قععععععععععععععععععة

 فيعععععععععععععععه المععععععععععععععع  فالشعععععععععععععععافعي حققعععععععععععععععه  ججج
 جج

 ،ومنهم من يطلق على تفرد ال قة شاذ ،ومنهم من يطلق على مجرد التفرد من أ  راو   قة أو غير  قة أنه شاذ
 .حققه اإلمام الشافعي  وهو الذ ،لكن هنا اشترط  يد المخالفة



 ومةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةالفهم بةةةةةةةةةه الضةةةةةةةةةعيفُ 
 فمنكةةةةةةةةةةةةةةر قابلةةةةةةةةةةةةةةةه المعةةةةةةةةةةةةةةةروُ    ججج

 جج

هذا ورواية  ،رواية ال قات هي المعروفة ،يقاب  المنكر المعروف ،اذا خلف الضعيف الرواة ال قات فحدي ه منكر
 ،و  المنكر ضعيفاور  ،الشاذ  قة راو  أن  فالفرق بين الشاذ والمنكر ،منكر :الضعيف الذ  خالفهم يقال لها
بمعنى  ويجع  الشاذ ،ومنهم من يرى أنه ال فرق بين الشاذ والمنكر هذا  ول ،ويجتمعان في المخالفة لل قات

 .والمنكر بمعنى الشاذ ،المنكر
 ومةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةالفهم بةةةةةةةةةه الضةةةةةةةةةعيفُ 
 ومةةةةةةةةةدر  المةةةةةةةةةتن كةةةةةةةةةالم أجنبةةةةةةةةةي

 ججج

 فمنكةةةةةةةةةةةةةةر قابلةةةةةةةةةةةةةةةه المعةةةةةةةةةةةةةةةرو ُ  
 ................................... 

 جج

 طالب:.......
 في ايش؟

 طالب:.......
يطلقون  ،تين الكلمتين يجدهم يطلقونه على هذا وعلى هذااهوموا ث استعمالهم ل ،ينظر في اطال ات ا  مةلي لا

، ويحفظ لكن هذه القواعد يتمرن عليها طالب العلم ،يطلقون الشذوذ على مجرد التفرد ،على مجرد التفرد ةالنكار 
 ،فإذا عرف جميث ما  ي  في المسملة ،ما حفظه فيستنكرها وتشوش عليهم وال تخرج عبيواجه  هذه ا  وال ل ال
طالق من اإلمام على حدي  بمنه شاذ، جهه اطالق من يحيى بن معين اوالخالف فيها اذا و  وعرف ا  وال وا 

 شافعي حررإلمام الوا ،في مخالفة تعرف أن هذا  ول معتبر عند أه  العلم أن ما مث ،نعم ،: منكر الأحمد 
وهذه القواعد يتخرج  ،نعم ،هم أ مة مجتهدون ، و ةن اطال ه اال على ما فيه مخالفكمال ي وحقق أن الشذوذ انما
ذ هذه القواعد  واعد تناد  بنب وى اا في بداية الدرس أن هناك دعو ررن وأنتم تسمعون  ،عليها طالب العلم

لكن المتقدمين يحكمون  ،المتقدمينطرا ق   من خالل يداحم على ا والحك ،المتقدمين العناية بكالمو  ،المتمخرين
 ،ه الملكة التي يدرك بها هذه القرا نديفليس لطالب العلم أن يحاكي المتقدمين اال اذا تولدت ل ،بقرا ن وبعد تمه 

كيف  ؟لةوظاهر الحدي  السالمة من الع وهو مبتدئ كيف يدرك الطالب العلة :ولذا يقولون في الحدي  المع 
**  بالخالف والتفرد  "الحدي  المع  أو يعرف  ..،أو تعرف العلة ،يعرف بالخالف :ون يقول ؟يدرك الطالب العلة

فطالب  ؟وين النقاد الخبير من طالب العلم اليوم ،النقاد الخبير :الجهبذ ؟وين "جهبذها**  را ن تنظم يهتد   مث
ودراسة  ،، ويك ر من التخريج ر من النظر في كالم ا  مةويك ،على  واعد المتمخرين عليه أن يتمرن العلم 
ذا تمخر هللا يقويه هذا ،يدناا س من يمكن في الدرس ا ول  في هذه المسملة اوبسطن ،ك يره من العلومفرضه  وا 

 .دورة العام الماضي
 ومةةةةةةةةةدر  المةةةةةةةةةتن كةةةةةةةةةالم أجنبةةةةةةةةةي

 يدخلةةةةةةه الناقةةةةةة  فةةةةةةي لفةةةةةة  النبةةةةةةي     
 جج

صلى هللا -كان من الصحابة أو التابعين يدخ  بعض كالمه في كالم النبي  سواءه يعني الراو  يدخ  من كالم
  ؟نعم ،يسمى ادراج هذا -عليه وسلم

 .........:طالب
 اما أن تكون مخالفة نعم لرواية من هو أو ق منه فهيزيادات ال قات  ،مسملة زيادات ال قات سبق الكالم عنها

ن كانت موافقة ما صارت زيادة اذ،الش رواية من هو أو ق منه فهيفة لزيادة ال قة ان كانت مخال ،الشاذ جيد  ،وا 



على ك   -ان شاء هللا تعالى- اوتمتي مناسبته ،الكالم اهذه الذ  يمتي فيهنوع مخالفة فموافقة و نوع  اان كان فيه
ولذلكم دربة،  زيادات ال قات مث تداخله في بعض بحو  هذا الفن ال شك أنها تحتاج الىموضوع موضوع الحال 

 :م   ال قة تجده عندما يمتي  بول زيادةعلى  االتفاقالذ  يحكم على ضوء  واعد المتمخرين الذ  نق  بعضهم 
 ، قة ما تتضمن أدنى مخالفةزيادة  :يقول ((ان هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين)) ،((انك ال تخلف الميعاد))

قها خبايا ا مور ود ا فون ر نعم لكن أه  العل  الذين يع ؟من  بولها ن فما المانثآويشهد له القر  نعم وكالم صحيح
عندهم أنه كالم صحيح وكالم  يما يمش ، ابت اما أبيض أو أسود  ابت أو غير ،ال يقولون م   هذا الكالم

 ء.جمي  ويشهد له القرآن وال يعارضه شي
 ومةةةةةةةةةدر  المةةةةةةةةةتن كةةةةةةةةةالم أجنبةةةةةةةةةي

    ................................... 
 جج

 غالباا ما ،ف الباا يكون في آخره "في لف  النبي"الراو   "يدخله الناق "من دونه  وأما صحابي من الرواة ا يعني
والتحن  " "وق  في أثنائه"" فمن استطاع منكم أن يطي  غرته وتحجيله فليفع " :في آخر النص اإلدراجيكون 
وي  ل عقاب من ))أسب وا  وي  ل عقاب من النار(())الوضوء أسب وا " "أو صدره"  " مدرج من كالم الزهر التعبد
 .في صدر الحدي  في أوله ((النار

 يعةةةةةةر  بالبيةةةةةةان ممةةةةةةن قةةةةةةد نقةةةةةة  
    ................................... 

 جج

ن أبهذا  ناعرف ((ل عقاب من النار وي )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت أبا القاسم  يأسب وا الوضوء فإن"
  ....هذه اللفظة مدرجة

 يعةةةةةةر  بالبيةةةةةةان ممةةةةةةن قةةةةةةد نقةةةةةة  
 أو استحال........................    

 جج

 . ن أمه  د ماتت ؛-عليه الصالة والسالم-هذا يستحي  أن يقوله النبي  "لوال الجهاد وبر أمي"
................................... 

 ......... أو مةةةةةةن المةةةةةةتن انفصةةةةةة      
 جج

 ،بن حجر في شرح النخبةاها ، وفصله التي ذكرها المؤلفر وصو  ، م بعد هذا مدرج السند ،بروايات أخرى  يعني
هذه  ،فالعلماء ذكروا لإلدراج في السند صور متعددة يمكن حصرها في أربث ،فصلة في مواضث ك يرةوهي م
أ  بإسناد واحد وال يبين  تفاقباتلفين في اسناده فيرويه عنهم حدي اا عن جماعة مخ أن يسمث الراو   :الصور
وال يبين  ،أن يسمث الراو  حدي اا عن جماعة مختلفين في اسناده فيرويه عنه باتفاق أ  بإسناد واحد ،اختالفهم
 : ال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-ود عن علي    لهذا بما رواه أبو دا، ومُ اختالفهم

فيه اسناد  أدرجفهذا الحدي   د  ،الحدي .. عليها الحول ففيها خمسة دارهم(( فإذا كانت لك ما ة درهم وحال))
فجاء جرير بن حازم  ا عور رواه مرفوعاا  على علي والحار  ذلك أن عاصم بن ضمرة رواه مو وفاا وبيان  ،أخر

ود ذكر أن أبا دا مث أن ،عله مرفوعاا من رواية اال نينفج ،هذارواية من روايتهما أدرج هذا في  وجعله مرفوعاا 
ا أن جريراا وهو نفعلم ،عن علي ولم يرفعوه سفيان وغيرهما رووا هذا الحدي  عن أبي اسحاق عن عاصمشعبة و 
ن كال في جرير باإلشلكن نعم  ،هذام   ا عور ما التفتنا الى  اللي هو القصد، لو القصد الحار  عالم أحد ا

له على وتيرة واحدة من الطريق الصحيح مرفوع وهو في الحقيقة وجع سناديناإلج مز حازم الذ  مزج الروايتين 
كر أن ، وجعله مرفوعاا من روايتهما مث أن أبا داود ذومن الطريق الضعيف مرفوع ،من الطريق الصحيح مو وف



اا  د أن جرير  انولم يرفعوه فعلم دي  عن أبي اسحاق عن عاصم عن عليشعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الح
 .ود بعد راوية الحدي وكالم أبي دا ،رواية الحار  فجع  الحدي  مرفوعاا  وية عاصم مثأدرج را

د اال د واحاسنإيكون المتن عند راو  ب ..،أن يكون المتن عند راو  بإسناد واحد اال طرف منه :الصورة ال انية
جزء من سناد ال اني، يعني اإلسناد ا ول ويحذف اإلب اا خر فيرويه راو  عنه تامطرف منه فإنه عنده بإسناد آ

 أبو ما روى  :، وم الهاوالجزء ال اني مرو  بإسناد أخر فيرو  الجملتين باإلسناد ا ول ،الحدي  مرو  بإسناد
صلى هللا -ن حجر في صفة صالة النبي وا   بعن ة عن عاصم بن كليب عن أبيه بن  دام عن زا دة داود

هم يأيدأى الناس وعليهم ج  ال ياب، تحرك فر ، زمان فيه برد شديدبعد ذلك في  أنه جاء :وفي أخره -عليه وسلم
صلى هللا عليه -ن كليب بهذا اإلسناد صفة صالة النبي ، والصواب رواية من روى عن عاصم بتحت ال ياب

صلى -بهذا اإلسناد صفة صالة النبي  م،ووصف حالهبعد ذلك أنه جاء في آخره يعني ولم يذكر  ،فقط -وسلم
عبد الجبار بن عن فرواه عن عاصم  ،وفص  ذكر رفث ا يد  عنه ،وفص  ذكر ا يد  ،فقط -وسلمهللا عليه 

بال واسطة اال  اا ويلتحق بهذه الصورة ما اذا سمث الراو  من شيخه حدي ، وا   عن بعض أهله عن وا   بن حجر
 .يسمث الطرف اال بالواسطةأنه لم  مث بحذف الواسطة اا فيرويه عنه تام ،شيخه بواسطة فيسمعه عن منه اا طرف

يرويه عنه راٍو مقتصراا على أحد ف ،أن يكون عند الراو  حدي ان مختلفان بإسنادين مختلفين :الصورة ال ال ة
ر ما ليس في ا ول، وم الها: ما خلكن يزيد فيه من المتن اآلخاص به  أو يرو  أحد الحد ين بإسنادٍ  ،سناديناإل
 : ال -صلى هللا عليه وسلم-عن الزهر  عن أنس بن مالك أن رسول هللا  مريم عن مالكأبي سعيد بن  روى 

مزيدة في هذا الحدي  من  ))ال تنافسوا(( :فقوله ،الحدي  ..))ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تنافسوا((
))اياكم  : ال -سلمصلى هللا عليه و -خر لمالك عن أبي الزناد عن ا عرج عن أبي هريرة أن النبي حدي  آ

أخذت من  ))وال تنافسوا(( :هذه اللفظة وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا(( ،والظن فإن الظن أكذب الحدي 
 .وكالهما في الصحيح ،حدي  أبي هريرة فمضيفت الى حدي  أنس

معه من  ب  نفسه فيظن بعض من س اا كالم   اإلسناد فيعرض له عارض فيقولأن يسوق الراو  :لصورة الرابعةا
ما و ث ل ابت بن موسى الزاهد أنه دخ  على  :وم اله ،كذلك أن ذلك الكالم هو متن ذلك اإلسناد فيرويه عنه

-صلى هللا عليه وسلم-حد نا ا عمش عن أبي سفيان عن جابر  ال:  ال رسول هللا  :شريك القاضي وهو يقول
عن عن أبي سفيان حد نا ا عمش  :فساق اسناد يقول، شريك القاضي يحد  الطالب فساق اسناد حدي  ،

 -عليه الصالة والسالم-لما انتهى من الصالة على النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم-جابر  ال:  ال رسول هللا 
 ،و د أ ر زهده وعبادته في وجه ،هذا زاهد  ابت بن موسى زاهد دخ   ابت أبو موسى الزاهد فقطث الكالم شريك

فلما  "صلى هللا عليه وسلم" :و ف على  وله ،ث الكالم انتهى كالمه ا ولشريك  طكالم فقال من عند نفسه 
وسمث  ،سمث اإلسناد الذ  سيق "، ف ابتمن ك رت صالته باللي  حسن وجهه بالنهار" :دخ  هذا الرج   ال
 ن هذا شبه: ايقول بعضهمو  ،وهذا ادراج من هذه الحي ية ،ظن هذا متن لذلك اإلسناد ،الكالم فجمث بينهما

 ؟لكن شبه وضث من شريك أو من  ابت ،-عليه الصالة والسالم-النبي يقله  ؛  ن هذا الخبر لم وضث
 طالب:.......

 .هذا الرج حال ذكر اإلسناد فلما دخ  الرج   ال كالم يناسب  ،ال شريك فص  بينهما



 طالب:.......
من أه  الحدي  وال من أه   ابت ليس ، يرويه على هذه الصفة وهو  ابتممن  ؟هو شبه وضث لكن ممن

الم فسمث المتن لصق بينهما، فهذا فلما سمث السند  م بعد ذلك انقطث الك ،الحدي  صاحب عبادةحفظ العناية ب
صار ف ،وهو صادق في سماعه عن شريك ،غير مقصودشبه وضث يعني  ، وهودراج من هذه الحي يةايش؟ ا
: -صلى هللا عليه وسلم- ال رسول هللا  :ان عن جابر  الحد نا ا عمش عن أبي سفي :حد نا شريك  ال :يقول

فكان يحد   ظن  ابت أن ذلك سند الحدي " نعم يريد به  ابتاا فصالته في اللي  حسن وجهه بالنهار "من ك رت
ألصق به وليس من  ،-سلمصلى هللا عليه و -وذكرت في نوع الموضوع  نها مما وضث عن النبي  ،اإلسناد بهذا
هذا  ))أسب وا الوضوء(( ..من استطاع منكم أن يطي  غرته" : ن ؛شك أن الصا ه بالمدرج أشبه وال، كالمه

يرويه من بعد  ،النبي م   هذا ، ويروى في الخبر على أنه من كالم-عليه الصالة والسالم-النبي  ليس من كالم
ه بالمدرج أولى من الصا ه ، فإلصا فهو شبيه بهذا -عليه الصالة والسالم-من كالم النبي  من أدرجه أنه

 .الموضوعب
 كةةةين يكةةةون المةةةتن عةةةن جمةةة  نقةةة 

 كةةةةةةة  لةةةةةةةه فيةةةةةةةه طريةةةةةةة  مسةةةةةةةتق    
   

 :.......طالب
طيب ابن حجر جمعه من كالم الخ، هذا الكالم كله ممخوذ من ابن حجر ،هذا هي الكالم أصله  بن حجر

 .الضعيفالحدي   :والبسط يعني با م لة والتوضيح موجود في كتاب اسمه ،وغيره
 طالب:.......

 .حلما يص، ال، ال ،تبي نسو  دعاية للكتاب ،.....ال، ال
 طالب:.......

 ه: )الحدي  الضعيف وحكم االحتجاج به(.عنوان
 فيجمةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةى طريةةةةةةةةةة   
 ومنةةةةةه مةةةةةرو  بعةةةةة  مةةةةةتن بسةةةةةند

  

 مةةةةةةةةةن غيةةةةةةةةةر تبيةةةةةةةةةين و  تفريةةةةةةةةة    
   طرفةةةةةةةةا  فمةةةةةةةةن سةةةةةةةةواه قةةةةةةةةد ورد

  

  ))ال تنافسوا(( :م  
 ألول  بالتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام رواه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  

 ثةةةةةةةةةةةةةةةةةم أضةةةةةةةةةةةةةةةةةا ............... 
  

به راد ويمتي المصدر وي ،اسم مفعول ،ا ص  المضاف هو المزيد نعم ،المزيدهو المضاف  ؟ هو ا ص يشا 
رادة اسم المفعول  ،وزيادة هذا مصدر يمتي المصدر زاد يزيد زيداا  ،اسم المفعول فإن كان أراد أطالق المصدر وا 
المصدر أو تريد المحمول الطف  تريد  ؟ويش تريد : حم ، فالنة في بطنها حم ،ما تقولك ،استقام الكالم

 .نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول ؟المحمول
 ومنةةةةةةةةةةةةةةةه متنةةةةةةةةةةةةةةةان بإسةةةةةةةةةةةةةةةنادين  
 مقتصةةةةةةةةةةةرا  وقاد مةةةةةةةةةةةن  ا اآلخةةةةةةةةةةةر

 ومنةةةةةةةه أن يعةةةةةةةر  آخةةةةةةةر السةةةةةةةند   
  

 بواحةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةن  يةةةةةةةةةةةةةةن   روا ما  
   

 مةةةن  لةةةك لفظةةةا  كةةةان منةةةه قةةةد بةةةر  
  
. ................................... 

   



 .خر السندآيعني في 
 ومنةةةةةةةه أن ُيعةةةةةةةر  آخةةةةةةةر السةةةةةةةند 

 قةةةةةةةول يظةةةةةةةن مةةةةةةةتن  لةةةةةةةك السةةةةةةةند    
   

 .-ان شاء هللا تعالى-لوب  م بعد ذلك نتابث ، ونقف على المق ابت بن موسى الزاهد ثكما في  صة شريك م
 

 .واآلن نستعرض بعض ا س لة
 :.......طالب
  ؟مك رهي ب ؟ ماكم
  

 على نبينا محمد... وصلى هللا وسلم 
 
 


